
iBNÜ'd-DEYRI 

ilgili bir fetvası Köprülü Kütüphanesi'n
de bir mecmua içinde bulunmaktadır (Fa

zı! Ahmed Paşa, nr. 1630, vr. 125-129). 
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İBNÜ' d-DÜBEYSİ 
(~...\11 ı)!f) 

Ebu Abdiilah Cemalüddln Muhammed 
b. Said b. Yahya b. All ed-Dübeysl 

(ö. 637 / 1239) 

Hadis hafızı, 
kıraat alimi ve tarihçi. 

26 Receb SS8'de (30 Haziran 1163) Va
sıt'ta doğdu: Şafii olan babası ilim ve fa
zilet sahibi bir kimse idi. İbnü'd-Dübeysi 
(Debisi) künyesiyle anılmasının sebebi, bü
yük dedesi Ali b. Haccac'ın Nehrevan'ın 
Debisa köyünden çıkmasıdır. Bazı kaynak
lar. onun ailesinin aslen V asıt şehrinin ku
rucusu Haccac b. Yusuf es-Sekafi'ye men
sup olduğunu . bazıları ise Luristan böl
gesindeki Gence'den geldiğini söylemek
tedir. İbnü'd-Dübeysi Kur'an-ı Kerim'i ez
berledikten sonra Bakıllan1. Süleyman ei
Ukberi ve İbn Abdüsseml' gibi kıraat alim
lerinden kıraat-i seb'a ve kıraat-i aşereyi 
öğrendi. Hibetullah b. Kassam. Ebu Ala b. 
Ali. Muhammed ei-Kettani, Ali ei-Ami
d1. Abdülmün'im e]-Furavi ve İbn Taber
zed'den hadis okudu ve hadisleri sened
leriyle birlikte ezberledi. Mahmud b. Mü
barek ei-Vasıtl'nin fıkıh. usul ve kelam 
derslerine devam etti. Öğrenimin i ta
mamladığı zaman özellikle hadis. tarih 
ve ensab sahalarında üstün bir seviyeye 
ulaşmıştı. 

Hac vesilesiyle Mekke ve Medine'ye gi
den İbnü'd-Dübeysi Irak'ın birçok şehrin i 
gezmiş ve bu arada Erbil'de tarihçi İbnü'I
Müstevfi ile görüşrriüştür. İbnü'I-Müstev
fi ondan hadis rivayet ettiği gibi Taril].u 
Erbil adlı kitabında hal tercümesini de 
vermiştir (I. 194- 195) . Daha sonra Bağ
dat'a yerleşen İbnü'd-Dübeysi kadılkuda-
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ta bağlı şühudü'l-hal heyeti içerisinde yer 
aldı: Nizarniye medreselerine ait vakıfla
rın nazırlık görevi de uhdesine tevdi edil
mişti. Bir süre sonra görevlerinden ayrı
larak hadis ve kıraat akutmaya başladı. 
·Kendisinden aynı zamanda hocaları olan 
Ahmed b. Tarık ve İbn Abdüssemr riva
yette bulunmuş. İbnü'n-Neccar ei-Bağ
dadi, Ebu Bekir İbn Nukta. Ebu Abdullah 
ei-Birzali, Cemaleddin eş-Şerişi ve İbnü's
Sal gibi alimler de hadis okumuşlardır. İyi 
ahlaklı. güvenilir. hoşsohbet dindar kişi
liğiyle tanınan ve aynı zamanda edip ve 
şair olan İbnü'd-Dübeysi8 Rebiülahir637 
(7 Kasım 1239) tarihinde vefat etti. 

Eserleri. Zeylü Taril].i Medineti's-se
ldm Bagdad. Abdü1kerim b. Muham
med es~Sem'anl'nin. Hatib ei-Bağdadi'
nin Taril].u Bagdad'ına yazdığı zeylin de
vamı olmak üzere kaleme alınmıştır. 562-
621 (1167-1224) yılları arasını kapsayan 
esere geleneksel plan uygulanarak Bağ
dat'la herhangi bir şekilde alakası bulu
nan önemli kişilerin. halife, veliaht. vezir, 
vali. nakib. kadı, hatip. fakih, hadis ravi
si. kari. edip, şair, sufi, tabip ve eczacıla
rın hal tercümeleri verilmiştir. Sem'ani'
nin eserinde bulunmayan bazı şahısların 
da eklendiği kitap alfabetik düzenle ha
zırlanmış. ancak başlangıcı Muhammed 
ve arkasından Ahmed adlarıyla yapılmış
tır. Kısaca verilen biyografik bilgilerden 
sonra her şahıstan senedieriyle birlikte 
bir hadis yahut bir hikaye veya bir şiir ri
vayet edilmiş . daha sonra da doğum ve 
ölüm tarihleri kaydedilmiştir. Biyografi
lerde şahsın soyu, memleketi, Bağdat'la 
ilgisi, öğrenim hayatı. eserleri ve eğer 
varsa müellifle alakası gibi bilgiler yer al
maktadır. İbnü'd-Dübeysi'nin yaşadığı 
devri ve şahsen müşahede ettiği olayları 
da anlatan kitap, sadece şahıslarla ilgili 
olmayıp VI. (XII.) yüzyılın ikinci yarısındaki 
Bağdat'ın topografyası , mahalleleri. cad
deleri. sokakları. medreseleri ve sarayla
rı hakkında da bilgiler veren bir ana kay
nak niteliğindedir. Ayrıca Abbasi Devle
ti'nin son asırlarındaki idari. adli teşkilat
ları ve yargı işleri konusunda da önem 
taşır. İbnü'd-Dübeysi'nin eserini hazırlar
ken dayandığı kaynaklar sırasıyla bizzat 
şahıslardan derlediği bilgiler. ilim erba
bından aldığı icazetler ve diğer alimlerle 
yaptığı haberleşme ve yazışmalardır. Bu 
arada mu'cemü'ş-şüyGh, tabakat. tercü
me-i hal ve tarih kitapları ile bazı alim
lerin hatıra ve mülahazalarını yazdıkları 
evraktan da faydalan mıştır. Yaküt ei-Ha
mevi ile ( ö . 626/1229) İbn Nukta'nın ( ö. 
629/1232) eserden istifade etmiş olmala-

rı İbnü'd-Dübeysi'nin bu kitabı erken bir 
dönemde bitirdiğini göstermektedir. Ze
hebi ve İbn Hacer ei-Askalani gibi tarih
çiler eseri övgüyle anmışlardır. İbnü'n
Neccar. Münziri. İbnü'ş-Şa"ar. İbnü's-Sal. 
İbn Halliki'ın ve İbnü'I-Fuvati kitaptan fay
dalanan müelliflerin başında gelmek
tedir. Eser Beşşar Awad Ma'ruf tarafın
dan yayımlanmıştır (1-11, Bağdad 1974, 
1979). Zehebl'nin el-Mul].taşarü'l-mu]J
tdc min Taril].i İbni'd-Dübey§i adıyla 
yaptığı çalışmayı Mustafa Cevad neşret
miş (1-lll , Bağdad 1951 , 1963, 1977).bu 
muhtasarın Beyrut'ta da bir neşri yapıl
mıştır (ı 405/ 1 985). İbnü'd-Dübeysi ayrıca 
V asıt'ta yetişen meşhur şahsiyetlere dair 
Taril].u Vasıt, kendi hocaları hakkında 
Mu'cemü'ş-şüyrJ.l]. ve hacası İbn Taber
zed'in hocalarıyla ilgili olarak Mu'cemü 
şüyrJ.l].i İbn Taberzed adlı eserleri kale
me almıştır. 
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Iii SAMi ES-SAKKAR 

İBNÜ'd-DÜGUNNE 
(~...\Jfı)!f) 

Bu lakapla tanınan 
üç sahabi. 

-, 
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Muhtemelen annelerinin aşırı esmer 
veya zenci olmasından dolayı İbnü'd-Dü
gunne (kara kadının oğlu) lakabıyla tanın
mışlardır. 


